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OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZ§,

Burmistrz Nysy
ogłasza ofwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy _ urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Nysie z siedzibą w Nysie przy ul. Kolejowej 15

inspektor - Wydział Finansowy

llazrva stanolr isl<a prac1,

Wymagania niezbędne:

l ) obl rr aleIstu.tl ptllsiiie"
2) ri'1 liształceIlie rvl,ższe o kierLtIlku: ekotltll1-1izt. t]rlatlse, aclrllinistracja.
3) staz pracy: co najmniej 3 letni,
4) Pełna zdolność do czyr-rności prawnych i korzystarlie z pehi pralł,pLlblicznych.
5) brak skazarria prawonlocllynl wl,rokietn sądu za utnyśIne przestępstwo ścigane

z oskarzetl iit publ iczneeo lr-rb Lrnrvś l lle pfzestępst\\ o skarbol,e"
ól Ilie11957|111,6ri111111 1,1ljllj11.

\\/r'nlagania tlodatliorye pozw:rlające na optvnralne wykonyrr,:rnie zatlań na stanorvisku:

l) Pl'edl'sPozYc.je osobowościorł'e: kon-runikatylt,nośc, odporvieclzialność, starallIlośc.
cierPliwoŚc. saInodzielnośc, kreatvu,ność, clobra organizacja pfacy, zdolność do
sanlodzielne_j Pracl" rł'warrttlkach stresu. unie_jętnośc prac\,\\ zespole. zclolllość
pisetlllego fbrlll1-1.1o'vatlia nll,śli. pozvtvwlle pocle_jście clo klieIlta.

2) LrIllie_jetlloŚci zaucldolre: Llnlie.jętllclść stclsorvatlia plzepisrirł z niże_j rl.r,Ilrienionych
aittóri'Pratr,tll'cll: LtSttl\\,\'Orciy,llacja poclati<orva. ttstalł,1,o tltlallsach ptrbliczny,ch.
ustalil o Podatltacll iopłatilch loltalllvch. ustarr,\: tl podatl<rr rcllnr,tll, t_tstarll o poclatkLl
leŚrll'tll. uSta\\'}' o salnorządzie gnlinllynr. rozporząclzenia Ministra Finattsów lv sprarł,ie
sprawozdawczośc i bLrdzetorvej .

Zakres w__vlronyrvanyclr zaclań na stanoryisku:

l) Oruallizac.jli pl,ilc\ 1loiegajaca rr szczegciltlości na:

a) illic_jow'alliLr ipociejrloilarlitl 1ll,z.eclsięrł,zięc orgallizacvjnych lv celu zapetvliiellia
r,l'łaŚcill'e.j i terlllirloll,ej realizacji zadari oltreślonr"ch rv budzecie gtlitly,

b) fozPatrYwalliu interpelac_ii i rvniosków radn1,,ch, wIlioskór,v komisji racly i postLllatól.v
l Lrd Ilośc i oraz prz\,,gotorł 1,,rł,an ie propozyc j i i ch zała1 lv i en ia,

c) S}Stelllat\"czllvlll prowadzelliLt ervidenc.j i gl,Lll-}tów (ksiąg gospoclarstił,) irvszelkich
re.j est1,olv oraz elvidelrcj i iv zakres ie prclrł,adzoIlr,,ch sprarv.

d) l<otllPletoll,aIliLl, pI,zecholv1,lvalliLt i z,abezpieczalliLt al<t oraz dokltnlentórł,.
e) alit_l tr"ne.j lrslltilprircv z ptlszczególtlvIlli stallo.uł,lslranli pracr,\ĄivdziałLl Fillansowego olaz_

1ltlztl sta łr tll i ri _i,c1 zi al anl i tLrtc.j sze go U rzęc1 Lr.

1) okresowl'nl przeglądzic (co najlnlliej raz na kllartał) prorvadzonvch akt spra\\,},vv celLt
vl,ych rvyce tl i a zai stn i ałych rl ieprar,r, i dłowośc i.



s) pfzestlzegallie tertnirlorvego załatr.viania spraw,, instrLrkc.ji i dyscypliny pracy,

2) ProrvadzeIlie spraw rl, zakresie rvvlniarlt zoborviązaIi pienięznvch - podatkir rolllego,
podatktl leśnego. podatkLr od llierLtchoIlrości dla osób fizl,czrlvch z tefeIlLl następtljacr,,ch

rllie.j scollości: Gośu,illclrvice. HarlLtszćxł. l(ęprlica. Kotlraclori,a, Prze,Ięli. Podkarnieri.
Radzikorvice, Sęli.olł,ice, Z,lotogłorvice. I"la.jdLrki Nyskie, Liporł,a. RegLrlice,

Siestrzechor,vice oraz prorvadzenie spraw w zakresie przygotowarlia materiału lv spralvac1-1

ulg r"rdzielolivch przezUrząd Skarborv.v w podatkacIl statlorviącvch dochod1, gminy (karta
podatltorva. podatek od spadkorv i darorvizn, podatek cld czyntlości cywillloprawrlr"cli):

a) zakłacjaIlie l<afi gospoclat,str,,. nierltchonlości i leśnvcIl oraz ich biezaca aktLralizac.ia,

b) zbielanie irł,r,kol,z}slrrratlie \\ po5tępo\\3Ilitl \\_tIttiltt,tltr1,1ll uszeIli.ich infbrllrli-.j l

podatkowlch (lvy,,kazy Ilieruchotl,tości itp.).

c) lvprorvadzeIlie zrniaIl rv err,idenc_ji gruntórv na podstalvie zalviadonlięli zę Starostlva
Pclr.l,iatorł,ego - lveryfi kacja wyIniarll podatl(ów,

d) zbieranie tnateriałór,v irlforrnacyjnych niezbędnl,ch przy, wvt,niarze pcldatkóu.,,

e) clokonyrvanie rł,y,t-niartr zgodrlie z oborviązl_rjącynli przepisarni prarvnynri w tvm
zakt,esie i lv kreślorlych tertlitlaclt,

t] plz},goto\\,\,u,atlie niez-będnl,cIl Illateria]cil1l ]]rz},rozl;atI,1,rraIliLt tlcjrrołatl od d..-ciz_j i

Burnlistrza tlraz prze slallie lioIllpletllr ch llateria]ti,,v do Satllorz,ąclorł,ego Kcllt",gitrIll

Odrr o,łau,czego w Opo lLr,

g) księgolvanie decyzji i nal<azórl platniczvch niezrł,łoczllie po otrzynlaniu potlvierdzeli
doręczenia,

h) uzgadnianie rejestrórł, rv,vlniaror,vych z księgor,vością.

i) dokonl,rł,atl ie ltdoItLlnlctltou,allvch korekt rł,r.,ln iarou,vch.

.i) zalatlviatlie rr sposób Ilależr,,tl, i terIllirlorłr, w,szell<ich l)isIl1" \ł lliosJi.orł,. poclali

i odrvołali. clotlczącl,ch zobou,iązttIi piellięzrlych clla rl,u. Illie.jscowości"
|r) biezące proił,aclzenie re.jestrólł, rv1,,llliarorł,vch, rejestrórł przypisól.r, oraz erł,idencji

rvydalvatlych decl,z.j i lvvtniarorvych, ulg i utnorzeIi oraz rł,;*darvanych zaświadczeIi,
l) opracowaIlie niezbędnlch llateriałór,v kalkLrlacyjny,ch lv planolvatliLt budżetowynl

i illnych.
nl) s\ steITlatvcztla rvspółpraca z księuou,ością podatkoli,ą.

3 ) l)I,olr,adzellie korltroli:

a) prorvadzeIlie liolltroli rliezbędIl1,ch do ri,1,1li:tl,tl poclatkórv rł, zaI<resie 1lrorvaclzotlych
spra\\, i ich bieząca aIlaliza,

b) prou,adzetlie elvidenc.i i kontroli, wykorzl,st,vwaIlie zebraIlyclr lllateriałów
pokontrolnvch
w postępo\\,aIl iu podatlio\\,vlll,

c) sli-lac,laIlie rt,szelkich lllaterialciu,, r,i,tlioskóu iLtri,ag poltoIltroltll,ch bezpośreclllietlltl
pl,zełożotletll it.

d) zalviadanliaIl'e o ri,r,kt,l-t1,,ch przestępstlvach irvvkI,oczetliach karllo-s*orlrg11,1,ch.

4) Ulgi lv spłacie zobou,iązań podatkorvvch:

a) załatr.ł,iatlie rł,szelliich poclali. lvnioskórv iodr.vołali. sprar.vdzatlie stantl zaległości
rv podatkacIl. zcbrallic ioprlcortlllie pełllego nlateriału dowodorvego celem przedłozenia

Skarbn i korvi IVI iasta l Lrb osob ie Lrpoil,ażn iolle.j "

b) plzygoto\\,\"rt,allie decyz-jidot. Lrdzielonych Lllg (odroczetlie terIltilltl platrlości" rozłozellie
lla faty iunloI,zellie zobtlrviazati poclatkor.rvch)celelll przecllozenitl Brtrnlistrzowiiosobie



LlPowazniollej po LrprzedIliej aprobacie Skarbnil<a Miasta/osobv ltporvaztlionej,
c) Prorvadzetlie w}'magal]ych ewidencji rejestrórv, przeprorvadzenie operac.ji księgorvej

rv re.jestrach plzvpisórv i odpisórł,,
5) Wydarvanie zaśw,iadczeIi i potwierdzeIi:
a) lv,vdarvanie r.vszelkich zaśrviadczeti i potr.vierdzeń z zakrestl rvvtliaru poclatkou u oparcitr

o posiadarle lnateriałr, etl idencl,jne i clor,i,oclovre.

b) Prtlrv'aclzeIlie erł idellc.j i rvlclirllt,ch zaśr.t,iaclczeli i 1lotrł,ierdzeli u,g pror,radzotlr,,ch al<t

dane.j spralv1,.

6) Sprarvozdarvczość btldzetorł,a:

sPorządzanie kwartalnych sprawozdań przelvidzianych obolviązLrjącymi przepisarni
rv zakresie podatków i opłat.

1) Wvkollvrvallie innvch. nie Lrjętl"ch vr rriniejszytll zaliresie czvlltlości sprarv cloraznych
zlecoIlr,,ch przez prz,elożolll cll,

8) Prz\gotori,lri,aIlic iprzcktrz1 wanie alit clcl al,chiu,LlI1,1.

9) Biezące śledzenie i zapozIlarvanie się z przepis;lnli pt,alvllvrlli oraz ich odpou,ieclnie
stosolvan ie.

10) Właścirł,a obsłtrga i zabezpieczenie dostępLr dany,ch objętych s},stelnen] konrputerorvy,nt.
1l) RozPatryrł'allie i termillorve załatw,ianie skarg i lvniosków,Oby.vi,ateli kierorvanych c1o

BLtrnristrza. bacjanie zasadności tl,ch skarg oraz analizol.vtrnie zródeł iprzl,czy,n ich
porł,starva ll i a ( dot. zakres tl srvo.i ego stan or,r, i s lra prac1,,).

-l. lnforlllacja o w:rrunkach prac1, na stano§,isku:

l) pl,aca \\ pełrrylll rł1 tlliarze czastl prac).
2) lvyposazenie statlor,r,iska pracy: biurl<o, konrpttter, drukarka, telefon,
3) fizl'cztle u'arttnki pfacv: praca 7- obsłilgą konlputera lvl,nla9ająca spralvności obLl rąk

i irl'ntttSZtltle.j prlz1 c.j i siedzące.j" pokó.j biLlro\\\, L]grze\\,allv i ośrvietlotl_r. obslttga l<cllll1lt_ttera

PtliirŻe.j Ptlłoril cJtlborlc'c.o rl 1llliartl czźlsLl pl,ac), bLrclyllek.jest clostilsclrvatlt. clo potrzeb osób
n i epełnos pl,arvlll,c h (ivej śc ie głorvll e pos i ada pocl.j azd, tł, i ncla ).

1) Lrciążliwości fizl'czIle występLrjące w miejscLl tł,\,koI,tyu,allia czyIltlości zarvodorvych:
w5lk6,-,rr"ol,ie prac_l \\ \\ytntlszone.i pozi,cji siedzące.j powodtrje obciązenie kręgosłtrpa oraz
statvczlle obciązen ie m ięśni tułowia.

5. [nlbrnlacja o rvskaźniku zatrurlnienia osób niepełnospI,alynvch:

\\"rllicsiąctr poplzetizirjacvlll date LtpLrbliczIliellia tlillie.jszcgo tlgiclszeIlia rłsli.azllil< zatrLrclnienia
oscib rliePełllospralł'tlrch ri,Urzędzie Miejskinl lv Nvsie rr, rozLtnlic1-1 iLr przepisorv o rehabilitacli
zarł'odowe.j i społeczne.j oraz zatrltdtlianiLr osób niepełnosprawllyclr, nie przekroczył 6%.

6. Wymaganedokunrenty:

a) list tnotl rł,ac} illr,.
b) zl'ciory's cLlrricr-tIttIll vitae z illtb1,1llac.jaIlli o lvv]tsztalcetliLl i opisenl

d otr, c h c zaso tł,ego przeb i egLl p racv zarvodorv,e.j.

o) krvestiotlaliLlsz osobowv rł,edług wzofu dostępnego lla stroliie internetou,ej UrzęclLr
Miejsl<iego lv Ny'sie lub lv l(omorce Kadr w Wydziale Admillistracyjnyn Urzędu
Mie.jskiego rv Nysie.



d) l<seI'okoPie Ślviadectr.r'prac\,. zaśrr,,iadczeIlie o zatrLlcltlietliLl rv ralrlach Ll|now\,
o placę rr celu ustaleIlia wylllagallego stazu prac\,,

e) kserokopia dyplolllu ukoliczeIlia stLlcliór,v r,vvższvch,
f) kserol<opie zaŚlviadczeli o Lrkończoll_vch kursach i szkoleIliach (ieżeli kancl1,,dat

takie posiada).
g) opillie, ret-ereIlc.je (1eżeli kandvdat takie posiada).
h) ośrł,iadczenie o pełnej zdoIności clo cz,-,tlnclści prawIly,ch i korzy,sttrrriLl z pełtli prall

pLrb licznl,cIl"

i) oŚr,i'iadczellie o tliekaralllości z,a przestęllstri,l 1lopełllioIle Lltllyślnie, ścigalle
z oskarzerl i a pLrbl icznego l tr b Lrnlr, ś l ne przestępstr.r"o skarbolve,

-i) kserokopia dolruIllenttt pot'i,ierclza.jącego rliepehrospI,arvllośc*

* rv przypadku osoby,, niepelnospralvnej. l<tóra zan-lięrza skorzl,stać z uprawnienia wynikającego
z aI1. lja Llsta!v),z dnia 2l listopada 2008r, o pracorvnikach saI-norzadolvl,ch (Dz. L], z20l 6r. poz. 902)

Druli, kri'cstitltlarittsz-a tlsclbolr.,ep.o .jest clostępllv Ila stt,oIlie ilitertletow,cj Urzęcltl lVlie_jskiego
w Nvsic irł,Kotrrórce l(adr L,I,zędLr Miejsltiego w Nv,sie Lr|. l(olejorva 15.

Regularlin tlabortt lla rvollle staIlolviska ttrzędnicze rv Urzęclzie N,licjsI<inl rr,Nysie.iest
opLrb l ikorvany rv B I P tla strotr ie i tlter.Iletolr e.i w,rvrv.nysa.p l.

\\/1"nlagatle dokLrtneIltl'aplikacr,,jne iv kopercie z dopiskiem,,I)otyczv naboru na st:rnorvisko
insPektora rv Wydziale Finansorvynl" tlalez1, skladac osobiście w sekretariacie Urzęclu
N'lie_lskiego u'Nl'sie Lll. Kole_jorva 15 polt. 102 lv terniitlie clo clnia 3lutego 2017r. cto

gorlz. 1600.

Alllikac_je. ktclI'e rvpłr'na clo ttrzęclu po rl,r,że.j ol<reśIotlvln ternlinie llie bęcla rozpatfyw,ane.

Inforllacja o lvl'niku llaborLt będzie unlieszczolla lla stt,ollie illtęrneto\\iej BiLlletr,.nu Infbrrnacji
Publicznej oraztablic1"inforInacy,jnej rł,Urzęclzie Mie.jskim r,r,Nysie przv ul. I(olejowej l5.

W1"Inagane dokLtnlentv aplikacy jne: kr,ł,estioIlariLtsz osobovu,v i CLtrl,icultlnl Vitae. porł inn1, b;-c
opatrzoIle lilatlzLria i poclpiselll :

,,Wl'raŻaIn zgodę na 1lrzetl'itrzanie nloich tlanvclr osoborł,ych zarvarlr,ch lr of'ercie tlla
Potrzeb niezbędny'ch do realizacji procesu rekrut:rcji zgotlnie z ustalr,ą z dnia
29 sierPnia 199'7r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z ż0l1r., poz. t182 ze zm.) orttz
ustalvą z dnia 21 listopacla 2008r. o pracorvnikaclr santorząclorvych (Dz. U. z 2076r.,
1,1tlz,902)",

Data publiliac.ii .U: .Ol 20l7I.


